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I.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30
kwietnia 1991r.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jedn. z 2017 r. )
Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych ( tekst jedn. z 2017 r. )
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz.
1493 )
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jedn. z 2017 r. )
Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym , kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej ( Dz.U. z 2017 r. , poz.356 )
Rozporządzenie MEN z 22 stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U.
214 ) Rozporządzenie MEN z 22 stycznia 2018 r.& 6 ust.2 oraz & 7 ust. 7 i 8.
Statut Szkoły
WSTĘP.

Szkolny Program wychowawczo - profilaktyczny powstał we współpracy zespołu
nauczycieli, Rady Rodziców i uczniów. Założenia programu są rezultatem analizy szkolnej
dokumentacji, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, obserwacji oraz
diagnozy czynników ryzyka.
Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze
emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
Program skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej
w Częstochowie, dyrekcji, pedagoga, pielęgniarki szkolnej, nauczycieli, wychowawców klas,
wychowawców świetlicy, pracowników administracyjnych oraz rodziców i opiekunów prawnych.
Program jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego.
Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców
do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.
Program wychowawczo - profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem
programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa też
sposób
realizacji
celów
kształcenia
oraz
zadań
wychowawczych
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy
oddziaływań wychowawczych. Ważnym elementem realizacji programu jest kultywowanie tradycji
i ceremoniału szkoły.
II.

MISJA SZKOŁY.

Misja Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie to poszanowanie
praw i godności człowieka, kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczucia

odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, kultywowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz
otwartość na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów
z rówieśnikami. Szkoła zapewnia uczniom pomoc we wszechstronnym ich rozwoju w wymiarze
intelektualnym, psychicznym i społecznym oraz zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną
uczniom.
Naszymi wartościami, którymi kierujemy się w procesie wychowania i profilaktyki są:
- odpowiedzialność za siebie i innych,
- tolerancja i życzliwość,
- uczciwość,
- poszanowanie godności każdego człowieka,
- rozwijanie swojej osobowości, zainteresowań, kreatywności,
- kultura osobista,
- szacunek do symboli i tradycji narodowych.
Jesteśmy szkołą przyjazną, dbającą o wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia,
aby przygotować go do życia w otaczającym świecie w poczuciu dobrze wykonanej misji.
Oferujemy uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, aby wyposażyć naszych uczniów w
zasób wiedzy i umiejętności umożliwiających im potencjalny sukces w przyszłej edukacji.
Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia i edukacji dzieci, a więc domu,
szkoły
i społeczności lokalnej. Pragniemy, aby obiekty sportowe, boiska, sale
gimnastyczne służyły nie tylko uczniom naszej szkoły, ale również były dostępne dla społeczności
lokalnej. Promujemy nieustannie sporty rekreacyjne i zdrowy styl życia uczestnicząc w programach
profilaktycznych.
III.

UCZEŃ JAKO PODMIOT ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
- SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie to młody
człowiek, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu oraz tradycje szkoły.
Absolwent szkoły będzie człowiekiem, który :
1. Swoją postawą wyraża szacunek wobec ludzi.
2. Jest tolerancyjny.
3. Jest otwarty na potrzeby innych.
4. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
5. Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem.
6. Myśli twórczo i podejmuje wyzwania.
7. Umie korzystać z przysługujących mu praw.
8. Obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach.
9. Ma świadomość swoich zalet i wad.
10. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności, talentów i
zainteresowań.
11. Rozumie potrzebę krytycznego podejścia do spotykanych wzorców.
12. Rozwija swoje kompetencje.
13. Jest kreatywny i przedsiębiorczy.
14. Potrafi podejmować właściwe decyzje i dokonuje prawidłowych wyborów.
15. Jasno i konstruktywnie formułuje wypowiedzi.
16. Używa komunikatu JA jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy.
17. Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania.
18. Wykorzystuje w sposób użyteczny najnowsze techniki multimedialne zachowując zasady
bezpieczeństwa w sieci.
IV.

CELE PRACY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ.

1. Kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów w oparciu o fundament wartości
rodzinnych, gdyż rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
2. Kształtowanie postawy szacunku do tradycji, dóbr kultury, wdrażanie do poszanowania
dziedzictwa kulturowego.
3. Wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, rozwijanie ich kompetencji.
4. Ukierunkowanie uczniów ku wartościom.
5. Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole klasowym.
6. Profilaktyka zdrowia i działania prozdrowotne na rzecz propagowania zdrowego stylu życia.
7. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią z uwzględnieniem zasad
związanych z epidemią.
8. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole.
9. Indywidualizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej.
V.

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH.

Dyrektor szkoły :
- stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz umożliwia harmonijny rozwój psychofizyczny ucznia
poprzez realizację działań prozdrowotnych, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i
opiekuńczej szkoły,
- inspiruje nauczycieli do wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia z uwzględnieniem
innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych celem rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów,
- stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
- współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, logopedą, radą pedagogiczną, Radą
Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
- dba o realizowanie przez uczniów obowiązku szkolnego,
- pełni nadzór nad przestrzeganiem działań szkoły zgodnie ze statutem,
- dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
- pełni nadzór nad realizacją szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego,
- prowadzi działalność innowacyjną,
- wykorzystuje technologie informacyjno - komunikacyjne w procesie nauczania.
Rada Pedagogiczna :
- uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań
profilaktycznych,
- opracowuje projekt Programu wychowawczo - profilaktycznego i zatwierdza go do realizacji
po uchwaleniu przez Radę Rodziców,
- opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia uczniów.
Nauczyciele :
- współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą
w realizacji szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego,
- reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie
dla ucznia,
- reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
- przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów
demoralizacją i przestępczością,
- udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, udzielają im wsparcia
między innymi w pracy zdalnej,

- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
- rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich
lekcjach i zajęciach dodatkowych,
- wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
4. Wychowawcy klas :
- diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
- rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
- opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na podstawie dokonanego rozpoznania oraz
celów i zadań określonych w Programie wychowawczo – profilaktycznym,
- przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
- zapoznają uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem
wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz zachowania, obowiązującymi zwyczajami i tradycjami
szkoły, oceniają zachowanie swoich uczniów,
- są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zadania przewodniczącego zespołu,
- współpracują z pozostałymi nauczycielami, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym, logopedą
oraz nauczycielami wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami,
- wspierają uczniów potrzebujących pomocy, będących w trudnej sytuacji,
- rozpoznają oczekiwania uczniów i ich rodziców,
- dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
- podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,
- współpracują z sądem, policją, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Biblioteką Pedagogiczną
i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
- podejmują działania w zakresie pogłębiania kompetencji wychowawczych,
- współpracują ze środowiskiem lokalnym oraz na rzecz wzajemnego rozwoju.
5. Zespół wychowawczy:
- opracowuje projekt zmian statutu w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz
uczniów,
nagradzania
i
karania,
wystawiania
ocen
zachowania
i
innych,
- rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
- ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
- przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej
szkoły.
6. Pedagog szkolny :
- diagnozuje środowisko wychowawcze,
- prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów,
- diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
- wspiera mocne strony uczniów,
- udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej,
- zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
- współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy
psychologiczno - pedagogicznej rodzicom,
- współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno - wychowawczy szkoły w celu
zwiększenia zakresu działań o charakterze profilaktycznym z uwzględnieniem poradni
psychologiczno - pedagogicznej,
- współpracuje na rzecz środowiska lokalnego.
7. Rodzice będący członkami społeczności szkolnej biorą udział w wychowawczych zadaniach

szkoły poprzez następujące działania :
- uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
- uczestniczą w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez szkołę,
- zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
- współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami ,
- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
- Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolny Program wychowawczo
- profilaktyczny.
8. Samorząd Uczniowski :
- organizuje życie kulturalne uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
- uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
- współpracuje z Zespołem Wychowawczym i Radą Pedagogiczną,
- prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
- propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
- dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
- podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
VI.

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-VIII.

VII.

Kalendarz uroczystości szkolnych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych w roku
szkolnym 2021/2022.

VIII. Procedura ewaluacji
1. Ustalenie problemu badawczego (cel wychowawczo-profilaktyczny ).
2. Wybór kryteriów ewaluacji ( stopień realizacji założonego celu lub skutki podjętych działań
lub przedmiot, sposób i termin realizacji ).
3. Wyznaczenie zespołu ewaluacyjnego.
4. Ustalenie pytań kluczowych, czyli wskaźników ewaluacyjnych.
5. Ustalenie źródeł informacji.
6. Dobór procedur ewaluacyjnych ( POST, PRE-POST, PRE-POST z grupą porównawczą, PRE
- POST z grupą kontrolną ).
7. Ustalenie metod i narzędzi ewaluacji ( obserwacja, wywiad, ankieta, analiza dokumentacji
szkolnej, rozmowy z wychowawcami i nauczycielami, rozmowy z rodzicami i uczniami, opinie
nauczycieli rodziców i uczniów, frekwencja uczniów na zajęciach, uroczystościach szkolnych i
pozaszkolnych, analiza problemów dydaktyczno - wychowawczych, strona internetowa szkoły ).
8. Gromadzenie danych ( badanie ).
9. Analiza zgromadzonych danych, ustalenie mocnych i słabych stron badanego zjawiska.
10. Sformułowanie wniosków dotyczących badanego problemu.
11. Modyfikacja Programu wychowawczo - profilaktycznego na podstawie danych
z przeprowadzonej ewaluacji.
IX.

Postanowienia końcowe

1. Program wychowawczo - profilaktyczny wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Rodziców.
2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i rodziców z treścią szkolnego Programu wychowawczo
- profilaktycznego.
3. Program wychowawczo - profilaktyczny jest autonomiczną częścią działalności szkoły.
4. Projekt programu przygotowuje zespół powołany przez Dyrektora szkoły i przekazuje

go do uchwalenia Radzie Rodziców.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH
DLA KLAS I-VIII 2021/2022
I.

Kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów w oparciu o
fundament wartości rodzinnych.

Sfery rozwojowe Zadania

Metody i formy realizacji

Odpowiedzialni

Społeczna
Psychiczna
Duchowa
Fizyczna

1.Kształtowanie
umiejętności
kultywowania
i rozwijania
wartości i tradycji
rodzinnych.

1. Omawianie miejsca dziecka
w rodzinie, jego praw i obowiązków.
2. Uświadamianie znaczenia więzi
rodzinnych.
3.
Organizowanie
uroczystości
okolicznościowych
z
udziałem
rodziny.
4. Spotkania z przedstawicielami
różnych zawodów z udziałem
rodziców.
5.
Kształtowanie
postawy
okazywania
szacunku
ludziom
starszym.

Wychowawcy
klas
Samorząd
Uczniowski
Pedagog

Społeczna
Psychiczna
Duchowa
Fizyczna

2.Wspomaganie
rodziny w trudnych
sytuacjach
wychowawczych
i materialnych.

1. Wspieranie rodziców w trudnych Pedagog
sytuacjach wzajemnej komunikacji
Wychowawcy
z dziećmi.
klas
2. Dostarczanie informacji na temat
form pomocy i instytucji jej
udzielających w sytuacjach
kryzysowych ( rozmowy, pogadanki,
ogłoszenia, gazetki, foldery,
dofinansowanie żywienia ).
3. Monitorowanie działań w ramach
współpracy z MOPS ( stypendia
szkolne, zasiłki losowe
i dożywianie ).
4. Udział w akcjach „ Szlachetna
paczka ”, „ Plecak na nowy rok
szkolny ”.

3. Zachęcanie
rodziców do działań
podejmowanych
w szkole.

1. Uczestniczenie rodziców
w tworzeniu dokumentów szkolnych.
2. Podejmowanie wspólnych
inicjatyw w zakresie rozwiązywania
problemów lub eliminowania
zagrożeń.
3. Systematyczna kontrola zeszytu
korespondencyjnego.
4. Udział rodziców w zajęciach
otwartych.
5. Włączanie rodziców

Dyrektor szkoły
Wychowawcy
klas
Pedagog

do terapeutycznej pracy z dziećmi.
6. Zachęcanie rodziców do udziału
w akcjach charytatywnych.
7. Konsultacje z nauczycielami.
8. Zaangażowanie rodziców
w organizowanie wycieczek
klasowych i szkolnych.
9. Udział rodziców
w przygotowaniach, organizacji
i sponsorowaniu uroczystości
klasowych i szkolnych.
4. Współpraca
szkoły z rodzicami
w rozwiązywaniu
problemów
wychowawczych.

1.Diagnozowanie sytuacji rodzinnej Pedagog
dziecka w domu.
Wychowawcy
2.Kształcenie rodziców w zakresie:
Klas
- przekazywania podstawowej wiedzy
na temat rozwoju dziecka,
- zwrócenie uwagi rodziców na to,
czym są emocje i jak ważne jest ich
rozumienie i wyrażanie.
3.Spotkania rodziców
ze specjalistami.
4.Udzielanie rodzicom informacji
o instytucjach wspomagających ich
w procesie wychowania.

5.Przeciwdziałanie
przemocy w
rodzinie i w grupie
rówieśniczej.

1. Diagnoza środowiska pod kątem
przemocy w rodzinie.
2.Warsztaty dla uczniów i nauczycieli
w ramach programu
profilaktycznego EPSILON.
3.Współpraca z instytucjami
udzielającymi pomocy i wsparcia
„ Niebieska karta ”.
4. Udział pedagogów w pracach
zespołów wychowawczych
i interdyscyplinarnych.
5. Prowadzenie zajęć i warsztatów
na temat przemocy w rodzinie.
6. Informowanie organów prawnych
o przypadkach przemocy ( policja,
sąd rodzinny ).
7. Rozmowy z rodzicami i uczniami
na temat przyczyn zachowań
agresywnych
oraz eliminowanie zachowań
destrukcyjnych ( pogadanki,
rozmowy indywidualne na temat
przemocy w grupie rówieśniczej
i rodzinie, cyberprzemocy ).
8.Udział społeczności szkolnej
w kampanii: „ 19 dni przeciw
przemocy ” oraz w „ Dniu

Pedagog
Wychowawcy
klas
Nauczyciele

życzliwości ”.

II. Kształtowanie postawy szacunku
do poszanowania dziedzictwa kulturowego.

do

tradycji,

dóbr

kultury,

wdrażanie

Społeczna
Duchowa
Psychiczna

1.Rozbudzanie
zainteresowań
w dziedzinie
kultury i sztuki.

1. Utrwalanie zasad właściwego
Wychowawcy klas
zachowania w instytucjach kulturalnych
Nauczyciele
i miejscach publicznych.
2.Utrwalanie nawyku doboru właściwego
stroju do miejsca i okoliczności ( strój
szkolny codzienny i galowy ).
3.Organizowanie wyjść do muzeów,
galerii sztuki, zajęcia warsztatowe,
lekcje muzealne, zajęcia w Multicentrum.
4.Uczestnictwo uczniów w konkursach
plastycznych, recytatorskich, szkolnych
przedstawieniach teatralnych, koncertach,
seansach i warsztatach filmowych.

Społeczna
Duchowa
Psychiczna

2.Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych.

1.Rozwijanie zainteresowań uczniów
przez promocje i wspieranie czytelnictwa.
2.Udział uczniów w wydarzeniach
czytelniczych oraz projektach
edukacyjnych z wykorzystaniem
księgozbioru biblioteki szkolnej.
3.Głośne czytanie w klasach, bibliotece
szkolnej, świetlicy.
4. Cykliczne konkursy czytelnicze.
5. Zajęcia czytelnicze w bibliotece oraz
Publicznej Bibliotece Pedagogicznej.
6. Wizualna promocja książki - wystawy,
gazetki.
7. Ranking czytelniczy - nagradzanie
Najaktywniejszych czytelników.
8. Organizowanie kącików czytelniczych
w klasach.
9. Konkursy czytelnicze, plastyczne,
recytatorskie, literackie promujące
książki i czytanie.
10. Akcja promocyjna „ Święto książki ”.
11. Realizacja Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości
wydawniczych i propagowanie
czytelnictwa.

Wychowawcy klas
Nauczyciel
bibliotekarz
Nauczyciele

3.Kształtowanie
postaw
patriotycznych.

1. Poszanowanie symboli narodowych.
2. Ukazywanie sylwetek Polaków
uznawanych za wzór patriotyzmu :
budzenie dumy z osiągnięć Polaków
w różnych dziedzinach życia.

Wychowawcy klas
Nauczyciele

3.Kultywowanie tradycji związanej
z patronką szkoły.
4.Uczestniczenie uczniów w szkolnych
miejskich i państwowych obchodach
świąt narodowych, rocznic i ważnych
wydarzeń historycznych.
5. Dbanie o miejsca pamięci narodowej.
6. Utrwalanie wiedzy o symbolach
narodowych. Zapoznawanie z legendami
i historią regionu i kraju,
uświadamianie wartości z nimi
związanych ( wycieczki, pogadanki,
konkursy ).
7. Wzmacnianie poczucia tożsamości
kulturowej, narodowej i regionalnej
przy jednoczesnym otwarciu się
na kultury innych narodów.
4. Szacunek
dla tradycji
i kultywowanie
polskich
obrzędów.

1.Pielęgnowanie tradycji związanych
ze świętami Bożego Narodzenia
( wykonywanie stroików, kart
świątecznych, szopek, strojenie choinek
w klasach, wigilie klasowe ).
2.Udział w Bożonarodzeniowej
i Wielkopostnej akcji Caritas.
3.Przygotowanie i prezentacja w szkole
i dla środowiska lokalnego jasełek
i koncertu kolęd.
4. Kiermasz wyrobów świątecznych.
5. Pielęgnowanie tradycji związanych
ze świętami wielkanocnymi ( pisanki,
stroiki , karty świąteczne ).

Wychowawcy
klas
Nauczyciele
Samorząd
Uczniowski

5. Pielęgnowanie
tradycji
szkolnych.

1.Cykliczne konkursy szkolne
i międzyszkolne.
2.Coroczne uroczystości szkolne
( Pasowanie na ucznia, Pasowanie
na świetlika, Pasowanie na czytelnika,
Otrzęsiny klas IV, Wybory do Samorządu
Uczniowskiego, Bal karnawałowy,
Andrzejki, Dzień Samorządności, Dzień
Patronki, Dzień europejski, Mam talent,
Dzień życzliwości, dyskoteki , apele
okolicznościowe, zajęcia dla przedszkoli
w ramach dni otwartych szkoły,
pożegnanie klas ósmych.
3.Promowanie uczniów uzdolnionych
( Klub Koszałka Opałka, odznaka
Koszałka Opałka, Złota i Srebrna Tarcza,
nadawanie tytułów Prymusa
i Sportowca Roku.
4.Udział uczniów w akcjach
charytatywnych i kampaniach

Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
Nauczyciele
Pedagog
Samorząd
Uczniowski

społecznych ( Góra Grosza, Pola Nadziei,
Caritas, Świąteczna pomoc dzieciom
Wileńszczyzny, zbiórka karmy dla
zwierząt ze schroniska,
Nakrętkowa Częstochowa, zbiórka
makulatury, zbiórka zużytych telefonów
komórkowych, Szlachetna
Paczka, Kampania 19 Dni.
III. Wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, rozwijanie ich kompetencji.
Psychiczna
Społeczna
Duchowa

1.Kształtowanie
pozytywnego
nastawienia do wiedzy
jako wartości.

1.Poszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych w oparciu
o przeprowadzoną wcześniej diagnozę
potrzeb uczniów.
2. Rozbudzanie wewnętrznej potrzeby
uczenia się, nagradzanie uczniów
wyróżniających się obowiązkowością
i systematyczną pracą.
3. Zachęcanie uczniów
do uczestnictwa w zajęciach
pozalekcyjnych, rozwijanie uzdolnień
uczniów.
4. Pogłębianie umiejętności
samodzielnego korzystania
z biblioteki, pomocy dydaktycznych,
Internetu jako źródła wiedzy.

Nauczyciele
Wychowawcy klas
Nauczyciel
Bibliotekarz

Psychiczna
Społeczna
Duchowa

2. Rozwijanie
kompetencji uczniów
( między innymi:
kreatywność,
przedsiębiorczość
samokształcenie,
innowacyjność,
samorządność ).

1. Zwiększenie ilości zajęć
prowadzonych przy użyciu TIK.
2. Doskonalenie umiejętności
posługiwania się i właściwego
i właściwego korzystania
z nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.
3. Korzystanie z platform
internetowych: KAHOOT !,
QUIZZIZ.
4. Trening umiejętności codziennych.
5. Wykorzystywanie metod
aktywizujących w czasie zajęć
szkolnych i pozalekcyjnych ( np.
metoda projektu, lapbook, burza
mózgów, kula śniegowa, drama ).
6. Wdrażanie do samokształcenia.
7. Rozwijanie zdolności twórczego
myślenia.
8. Rozwijanie umiejętności radzenia
sobie z porażkami i własnymi
niedoskonałościami.
9. Wdrażanie do samodzielności
i samorządności.

Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd
Uczniowski

10. Kształtowanie umiejętności
formułowania i wypowiadania
niezależnych opinii.
Psychiczna
Społeczna
Duchowa

Psychiczna
Społeczna
Fizyczna

Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
Nauczyciele
Pedagog

3. Pomoc uczniom
z trudnościami
w nauce.

1.Organizowanie pomocy
psychologiczno - pedagogicznej
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
2.Cykliczna organizacja Punktu
Konsultacyjnego dla rodziców,
prowadzonego przez specjalistów
z ZPPP-P1.
3. Zajęcia dydaktyczno
- wyrównawcze dla uczniów
z trudnościami w nauce.
4. Zajęcia rewalidacyjne, terapia
logopedyczna.
5. Udzielanie porad uczniom mającym
trudności w nauce, które wynikają
z problemów rodzinnych.
6. Organizowanie zajęć korekcyjno
- kompensacyjnych i konsultacji
przedmiotowych.
7. Prowadzenie zespołów
wychowawczych dla uczniów
z trudnościami edukacyjnymi.
8. Zorganizowanie samopomocy
koleżeńskiej w nauce.
9. Kierowanie uczniów mających
trudności w nauce do Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej.
10. Współpraca z rodzicami uczniów
mających trudności w nauce
( wspomaganie, udzielanie
wskazówek zachęcanie do korzystania
z pomocy specjalistów ).

4. Pomoc uczniom
z problemami
powstałymi w wyniku
nauczania zdalnego
w minionym roku
szkolnym.

1. Zorganizowanie pomocy
psychologiczno - pedagogicznej.
2. Zajęcia dydaktyczno
- wyrównawcze dla uczniów
z trudnościami w nauce
wynikającymi z zaległości powstałymi
podczas nauki zdalnej.

Doradztwo
Zawodowe

1. Pomoc w wyborze zawodu na
Krześ Edyta
przyszłość.
2.Analiza diagnostyczna potrzeb
ucznia.
3.Zapoznanie z rynkiem pracy.
4.Praca z uwzględnieniem mocnych
stron ucznia, jego zdolności i pasji.
5.Pomoc w przygotowaniu potrzebnej

dokumentacji.
Fizyczna
Psychiczna
Społeczna
III.

Współpraca ze
szkołami
Ponadpodstawowymi

1.Udział uczniów w Dniach
Otwartych szkół średnich.
2.Uczestnictwo w konkursach.

Wszyscy
Nauczyciele

Ukierunkowanie uczniów ku wartościom

Psychiczna
Społeczna
Duchowa

1.Kształtowanie
wrażliwości
na zagrożenia
dla
środowiska
naturalnego.

1.Kształtowanie przekonania
o możliwości przeciwdziałania degradacji
środowiska naturalnego
( pogadanki, konkursy, wystawy,
warsztaty ).
2. Udział uczniów w Ogólnopolskim
Programie „ Działaj z impetem ”.
( ekologia i segregacja śmieci )
3. Uwrażliwianie na los istot żywych.
4. Promowanie postaw proekologicznych.
5. Udział uczniów w akcjach i imprezach
na rzecz środowiska naturalnego ( np.
Dzień Ziemi, zbiórka
zużytych baterii, telefonów
komórkowych, makulatury, nakrętek ).

Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd
Uczniowski

Psychiczna
Społeczna
Duchowa

2. Wyrabianie
właściwej postawy
wobec innych,
uwrażliwienie
na potrzeby
innych.

1.Zapewnienie uczniom poczucia
godności i wolności osobistej, prawa
do odrębności przekonań, tolerancji
dla innych.
2. Propagowanie idei wolontariatu.
3. Podejmowanie działań na rzecz innych
( np. akcje charytatywne ).
4. Uświadamianie roli miłości, przyjaźni
i szacunku w życiu człowieka.
5. Kształtowanie umiejętności określania
własnych potrzeb i respektowania potrzeb
innych.
6. Rozumienie pojęć: tolerancja, prawo,
obowiązek, godność, norma,nietykalność.
7.Organizowanie pomocy koleżeńskiej
w nauce.

Nauczyciele
Wychowawcy klas
Pedagog
Samorząd
Uczniowski

Psychiczna
Społeczna
Duchowa

3.Kształtowanie
1. Rozwijanie kompetencji społecznych
Wychowawcy klas
hierarchii wartości. ( m.in. przestrzegania norm moralnych
Nauczyciele
i etycznych ).
Pedagog
2. Podnoszenie poziomu kultury uczniów.
3.Podejmowanie działań wzmacniających
poczucie własnej wartości i akceptacji
samego siebie.
4. Kształtowanie u uczniów świadomości
zagrożeń i niebezpieczeństw.
5. Doskonalenie umiejętności
poszukiwania właściwych autorytetów.
6. Wskazywanie pozytywnych wzorców

postępowania w życiu prywatnym
i publicznym.

IV.

Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole klasowym.

Psychiczna 1.Ułatwianie
Społeczna i stwarzanie drogi
Fizyczna
do nawiązywania
wzajemnych
kontaktów
- tworzymy grupę.

1. Zapoznanie z dokumentami szkolnymi
( Statut Szkoły, zestaw procedur, prawa
i obowiązki ucznia ).
2. Integrująca zespołu klasowego ( gry,
zabawy, wycieczki ).
3.Ustalenie regulaminu i kontraktu
dotyczącego zachowania w szkole.
4. Przydział ról w klasie.
5.Wybory do samorządu klasowego
i szkolnego.

Wychowawcy
klas
Nauczyciele

Psychiczna 2. Adaptacja
Społeczna dzieci młodszych
Fizyczna
w szkole.

1. Integracja i szczególna ochrona dzieci
młodszych w świetlicy szkolnej.
2. Organizowanie zajęć integracyjnych
dla pierwszoklasistów.
3. Włączanie uczniów I etapu
edukacyjnego do udziału
w uroczystościach szkolnych ( np.
rozpoczęcie roku szkolnego ).
4. Zaangażowanie uczniów II etapu
edukacyjnego w organizowanie
uroczystości klasowych i szkolnych
wspólnie z klasami młodszymi.

Wychowawcy
klas
Nauczyciele
świetlicy
Nauczyciele
Samorząd
Uczniowski

Psychiczna 3.Kształtowanie
Społeczna umiejętności
Fizyczna
nawiązywania
pozytywnych
kontaktów
z rówieśnikami
i dorosłymi.

1. Rozwijanie właściwych postaw
społecznych.
2. Rozmowy nauczycieli z uczniami,
prace organizacyjne, zajęcia kulturalne
i rozrywkowe.
3.Prowadzenie zajęć integracyjnych
w klasach.
4.Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe
na temat właściwych relacji w grupie
rówieśniczej.
5.Udział uczniów w wycieczkach,
uroczystościach klasowych i szkolnych.
6.Wykorzystywanie na zajęciach
szkolnych i pozalekcyjnych pracy
w małych grupach.
7. Zachęcanie uczniów do pracy
zespołowej ( projekty edukacyjne ).
8. Podnoszenie świadomości uczniów
i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa
w sieci.

Wychowawcy
klas
Pedagog
Nauczyciele

Psychiczna 4. Umiejętność
Społeczna nieagresywnego
Fizyczna
rozwiązywania
konfliktów
i zachowaniem
w sytuacjach
problemowych.

1.Wyrabianie umiejętności zawierania
kompromisów w rodzinie, w kontaktach
koleżeńskich, eliminowanie przemocy
w stosunkach międzyludzkich.
2.Spotkania uczniów z psychologiem,
pedagogiem i specjalistami z poradni.
3. Rozmowy uczniów z wychowawcą
i nauczycielami.
4. Zajęcia warsztatowe psychoedukacyjne
dla klas na temat właściwych relacji
w grupie rówieśniczej.
5. Zajęcia kształtujące umiejętność
komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych.
6. Zajęcia na temat konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów ( wskazanie
mediacji jako jednej z metod
rozwiązywania problemów ).
7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
na bieżąco.
8. Współpraca grona pedagogicznego
z policją, kuratorami, pracownikami
socjalnymi MOPS , asystentami rodzin.
9. Wspomaganie umiejętności
rozpoznawania i nazywania emocji
w relacjach rówieśniczych ( dyskusje,
rozmowy, warsztaty, prace plastyczne,
praca w małych grupach ).

Psychiczna 5.Udział uczniów
1.Kształtowanie umiejętności
Społeczna w życiu społeczności dokonywania wyborów i podejmowania
Fizyczna
szkolnej.
decyzji z pełną świadomością jej skutków.
2. Spotkania społeczności klasowej
i szkolnej.
3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
4. Tworzenie gazetek klasowych
i szkolnych, praca uczniów w kole
dziennikarskim - prowadzenie gazetki
szkolnej w formie elektronicznej.
5. Aktywna praca uczniów w samorządzie.
6. Rozwijanie samodzielności,
poczucia odpowiedzialności za podjęte
działania.
7. Prowadzenie różnorodnej działalności
Samorządu Uczniowskiego
w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
oczekiwań uczniów.
8. Dbałość o dobry klimat w szkole
( kultywowanie tradycji szkolnych,
imprezy cykliczne, ankiety, rozmowy ).
9. Spotkania z absolwentami.

Pedagog
Wychowawcy
klas
Nauczyciele

Wychowawcy
klas
Samorząd
Uczniowski
Nauczyciele

Psychiczna 6. Podnoszenie
Społeczna poziomu kultury
Fizyczna
uczniów.

V.

1. Egzekwowanie reguł dobrego
Wychowawcy
zachowania.
klas
2. Uczenie ogłady , grzeczności i kultury Nauczyciele
towarzyskiej oraz umiejętności
zachowania się w różnych sytuacjach:
w gronie rodzinnym, w szkole, na ulicy,
wśród kolegów, w domu, wśród
nieznajomych.
3.Pogadanki, rozmowy, zabawy, warsztaty,
konkursy poruszające tematykę kultury
języka i kultury osobistej.
4.Przestrzeganie zasad fair play w sporcie.
5.Zajęcia warsztatowe prowadzone
przez specjalistów z poradni.
6. Utrwalanie reguł zachowania
w miejscach publicznych, środkach
komunikacji publicznej, instytucjach
kulturalnych.

Propagowanie zdrowego stylu życia i postaw wolnych od uzależnień i nałogów.

Fizyczna
Społeczna
Psychiczna
Duchowa

1.Wdrażanie
wychowanków
do odpowiedzialności
za zdrowie własne
i innych
oraz zachowania
bezpieczeństwa.

1.Uświadamianie uczniom zagrożeń
dla zdrowia i życia ( np. skutków
nadużywania leków i dopalaczy
oraz innych substancji psychoaktywnych.
2.Działania zmierzające do opóźnienia
inicjacji alkoholowej, nikotynowej
i seksualnej.
3.Utrwalanie wiedzy o zdrowym
i bezpiecznym stylu życia ( gazetki
tematyczne w klasach, pogadanki, filmy
edukacyjne, wycieczki szkolne,
zajęcia sportowe, koła zainteresowań,
konkursy, festyn rodzinny ).
4. Współpraca z I Komisariatem Miejskiej
Policji.
5. Działania profilaktyczne w ramach
programu Młodzieżowa Akademia Życia.
6. Zorganizowanie konkursu
profilaktycznego dla klas V-VIII.

Pedagog
Wychowawcy
klas
Nauczyciele
Pielęgniarka

Fizyczna
Społeczna
Psychiczna
Duchowa

2. Promowanie
1. Prowadzenie działalności
zdrowego stylu życia. wychowawczej, edukacyjnej,
profilaktycznej oraz informacyjnej
o zdrowiu i sposobach jego wzmacniania.
2. Promowanie zdrowej żywności,
kształtowanie nawyków zdrowego
odżywiania. Udział uczniów
w Projekcie dla szkół - mleko, owoce
i warzywa ”.
3. Realizacja programu „Trzymaj formę ”.

Wychowawcy
klas
Nauczyciele
Pedagog
Pielęgniarka

4. Zajęcia profilaktyczne, sportowe
i plastyczne.
5. Współpraca z sanepidem, realizacja
programu profilaktyki nikotynowej:
„ Nie pal przy mnie proszę ”.
6. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.
7. Dbanie o właściwą pozycję siedzącą
w ławce.
8. Pogadanki na temat właściwej higieny
jamy ustnej, pokaz prawidłowego
szczotkowania uzębienia. Fluoryzacja
zębów.
9. Kształtowanie właściwych nawyków
higienicznych.
10. Współpraca z I KMP
oraz inspektoratem sanitarnym
w działaniach profilaktycznych,
szczególnie w kwestii zagrożenia
związanego z używaniem narkotyków
lub dopalaczy.
Fizyczna
Społeczna
Psychiczna
Duchowa

3.Zapoznanie
z tematyką
problemów okresu
dorastania
i odpowiedzialności
za własne decyzje.

1. Działania profilaktyczne związane
z zagrożeniami życia i zdrowia ( filmy
edukacyjne, pogadanki, dyskusje, zajęcia
warsztatowe ).
2.Kształtowanie i utrwalanie zachowań
asertywnych.
3. Uświadamianie uczniom konsekwencji
nierozważnych zachowań oraz skutków
podejmowania niewłaściwych decyzji.
4. Systematyczna edukacja uczniów
w zakresie radzenia sobie z własnymi
trudnymi uczuciami oraz ochrony
przed agresją i przemocą.
5. Prowadzenie zajęć WDŻ w klasach IV
-VIII.

Pedagog
Wychowawcy
klas
Nauczyciele

Fizyczna
Społeczna
Psychiczna
Duchowa

4.Bezpieczeństwo
uczniów w sieci.

1.Podnoszenie świadomości uczniów
i nauczycieli w zakresie bezpiecznego
korzystania z Internetu.
2.Uświadamianie zagrożeń związanych
z ujawnianiem danych osobowych
oraz problemu cyberprzemocy.
2.Spotkania z policją i Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną na temat
bezpieczeństwa w sieci.
4. Organizacja Dnia Bezpiecznego
Internetu.
5. Kształtowanie umiejętności odróżniania
fikcji i rzeczywistości w informacjach
medialnych ( prezentacje, metody
aktywizujące, dyskusje ).
6. Promowanie edukacyjnych

Wychowawcy
klas
Nauczyciele
Pedagog

i kulturalnych programów w ofercie
środków masowego przekazu.
7. Zachęcanie uczniów do korzystania
z platform edukacyjnych. np. Quizizz,
Matzoo, Scholaris, Ekoedu,
Experimentum Simplex.
Fizyczna
Społeczna
Psychiczna
Duchowa

5.Bezpieczeństwo
uczniów na terenie
szkoły i w jej
otoczeniu.

Fizyczna
Społeczna
Psychiczna
Duchowa

6. Zapewnienie
1.Współpraca z pielęgniarką szkolną,
uczniom opieki służb służbą zdrowia, Powiatową Stacją
medycznych.
Sanitarno - Epidemiologiczną.
2. Badania okresowe, kierowanie uczniów
do specjalistów.
3. Badania przesiewowe słuchu,
kręgosłupa, wzroku i inne.
4. Pedagogizacja rodziców ( wskazówki

1.Przypomnienie i utrwalenie wiedzy
na temat procedur bezpieczeństwa
w okresie w okresie pandemii COVID-19.
2.Zorganizowanie punktów sanitarnych
dla uczniów i nauczycieli na terenie
szkoły.
3. Monitoring wizyjny.
4. Bezpieczeństwo uczniów w obiekcie
szkolnym i wokół niego ( korytarze, sale
lekcyjne, toalety, klatki schodowe
szatnia, sala gimnastyczna, boisko ).
5. Bieżąca kontrola osób wchodzących
do szkoły.
6. Rejestrowanie indywidualnych wyjść
uczniów.
7. Prowadzenie zajęć na temat
bezpieczeństwa ogólnego, zachęcanie
do bezpiecznych form spędzania czasu
wolnego.
8. Utrwalanie znajomości znaków
drogowych i zasad bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym
( spotkania z policją, pogadanki, konkursy,
zajęcia praktyczne, wyjścia poza szkołę,
karta rowerowa ).
9. Uwrażliwianie na bezpieczeństwo
uczniów podczas zabaw zimowych
i letnich.
10. Uwrażliwianie na zagrożenia
wynikające z kontaktu dziecko - dorosły
nieznajomy.
9. Stała kontrola frekwencji uczniów:
- dokonywanie miesięcznego zestawienia
nieobecności uczniów w szkole,
- systematyczne sprawdzanie frekwencji
w dzienniku.

Dyrektor szkoły
Wychowawcy
klas
Nauczyciele
Pedagog

Pielęgniarka
Nauczyciele
Wychowawcy
klas

rozmowy ).

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2021/2022
( APELE, AKADEMIE, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE ,WSPÓŁPRACA
Z PRZEDSZKOLAMI ).
LP.

NAZWA UROCZYSTOŚCI

TERMIN

ORGANIZATORZY

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
Rocznica wybuchu II wojny światowej

Wrzesień

Marzena Szczęśniak
Sławomir Porada

2. Spotkanie z policjantem

Wrzesień

Elżbieta Mikha

3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wrzesień

Marzena Szczęśniak
Beata Czarnecka
Dorota Mistarz

4. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Wrzesień

Marzena Szczęśniak
Urszula Zajączkowska
Wanda Kolman
Bożena Ziółkowska
Klaudia Chamerska

5. Patroni literaccy 2021 roku - Dzień
z twórczością S. Lema, C.K.Norwida,
T.Różewicza

Wrzesień/
Październik

Urszula Zajączkowska
Marzena Szczęśniak
Wanda Kolman

Apel z okazji Dnia Papieskiego

Październik

Małgorzata Pyzara
Beata Kozłowska

7. Pasowanie na „Świetlika”

Październik

Dorota Mistarz
Magdalena Wilczyńska

8. Święto Komisji Edukacji Narodowej.
Pasowanie na ucznia

Październik

Bożena Ziółkowska
Beata Czarnecka
Marzena Szczęśniak
Sławomir Porada

9. Konkurs plastyczny „Wybitni Królowie
z dynastii Piastów ”

Październik

Urszula Cybulska

10. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych

Październik

Wanda Kolman

11. Otrzęsiny klas IV

Październik

Beata Czarnecka
Dorota Mistarz
Marzena Szczęśniak
Urszula Zajączkowska
Krzysztof Wróbel

12. Przedstawienie Dziady część II

Październik

Urszula Zajączkowska

13. Przedstawienie w języku angielskim

Listopad

Beata Czarnecka

6.

„ The clever Shoemaker ”
14. Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Według
kalendarza

Anna Gnatowska
Wioletta Kreczmer
- Sikorska
Ewa Dudek

15. Wróżby Andrzejkowe w świetlicy szkolnej

Listopad

Dorota Mistarz
Magdalena Wilczyńska
Adrianna Nowak

16. Kampania „ 19 dni - Stop przemocy !

Listopad

Elżbieta Mikha

17. Dzień Życzliwości

Listopad

Elżbieta Mikha
Agnieszka Centkowska
Justyna Ciborska

18. Uroczysta akademia z okazji
103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Listopad

Urszula Cybulska
Marzena Szczęśniak

19. Pasowanie na czytelnika

Listopad

Wanda Kolman
Urszula Zajączkowska

20. Światowy Dzień Pluszowego Misia

Listopad

Wanda Kolman
Bożena Ziółkowska
Ewa Kilan

21. Kiermasz bożonarodzeniowy prac uczniów

Grudzień

Dorota Mistarz
M.Wilczyńska
Adrianna Nowak

22. Ogólnopolska Akcja „ Szlachetna paczka ”

Grudzień

Elżbieta Mikha

23. Apel „ Jasełka ”

Grudzień

Małgorzata Pyzara
Sławomir Porada
Marzena Szczęśniak
Ewa Kilan

24. Akcja „ Zaadoptuj misia ”

Styczeń

Elżbieta Mikha
Agnieszka Centkowska

25. Apel okolicznościowy - Dzień Kobiet

Marzec

Sławomir Porada
Bartosz Szaraniec
Krzysztof Wróbel
Marek Wójcik

26. Dzień Otwarty Szkoły - warsztaty plastyczne, Marzec
przedstawienie, konkursy sportowe

Wszyscy nauczyciele

27. Apel z okazji Dnia Wiosny

Marzec

Beata Czarnecka
Marzena Szczęśniak
Dorota Mistarz

28. Kiermasz Wielkanocny prac uczniów

Kwiecień

Dorota Mistarz
Magdalena Wilczyńska
Adrianna Nowak

29. Apel z okazji Dnia Ziemi

Kwiecień

Dorota Mistarz
Joanna Podsiedlik

30. Apel z okazji Świąt Wielkanocnych

Kwiecień

Małgorzata Pyzara
Beata Kozłowska

31. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Kwiecień

Wanda Kolman
Bożena Ziółkowska
Ewa Kilan

32. Uroczysty apel z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Maj

Urszula Cybulska
Marzena Szczęśniak

33. „ Dzień Europejski ”

Maj

Edyta Ziental
Bożena Ziółkowska
Ewa Kilan
Monika Krętuś

34. Dzień Patronki Szkoły Marii Konopnickiej

Maj

Urszula Zajączkowska
Klaudia Chamerska

35. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Maj

Wanda Kolman

36. Dzień Sportu

Czerwiec

Beata Zajęcka
Krzysztof Wróbel

37. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
klas I - III

Czerwiec

Edyta Ziental
Justyna Ciborska
Bartosz Szaraniec

38. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
Klas IV - VIII, pożegnanie klas VIII

Czerwiec

Urszula Cybulska
Beata Zajęcka
Ewa Dudek
Sławomir Porada

39. Pożegnanie klas VIII

Czerwiec

Dorota Mistarz
Sławomir Porada
Wioletta Kreczmer
- Sikorska

40. Wyjścia do filharmonii - koncerty klas I-III

Według
harmonogramu

Bartosz Szaraniec

41. Wyjścia do filharmonii - koncerty klasy
IV - VIII

Według
harmonogramu

Bartosz Szaraniec

42. Wyjścia do filharmonii - przedstawienia

Według
harmonogramu

Wszyscy nauczyciele

43. Piknik rodzinny

Czerwiec

Wszyscy nauczyciele

KONKURSY SZKOLNE
LP.

NAZWA KONKURSU

Termin

Organizatorzy

1.

Konkurs szkolny na lapbook o polskich
fizykach i chemikach

Październik

Wioletta Kreczmer
- Sikorska
Ewa Dudek

2.

Konkurs plastyczny dla klas IV- VI
„ Jak dbam o zdrowie ? ”

Październik

Adrianna Nowak

3.

Konkurs na lapbook „ Parki narodowe ”,
„ Ciało człowieka ”

Październik

Dorota Mistarz

4.

Konkurs plastyczny „Tajemnice różańca
świętego ”

Październik

Małgorzata Pyzara
Beata Kozłowska

5.

Konkurs recytatorski klas I - III „Wiersze
Janiny Porazińskiej ”

6.

Konkurs czytelniczo - plastyczny „ W świecie Listopad
legend Artura Oppmana ” dla klas III - IV.

Marzena Szczęśniak
Wanda Kolman
Urszula Zajączkowska
Klaudia Chamerska

7.

Konkurs plastyczny „ Szopka
bożonarodzeniowa ”

Grudzień

Małgorzata Pyzara
Beata Kozłowska

8.

Konkurs „ Sudoku ”

Grudzień

Anna Gnatowska
Sławomir Porada

9.

Konkurs na kartkę z życzeniami
bożonarodzeniowymi w języku angielskim

Grudzień

Beata Czarnecka
Anna Fijołek
Monika Krętuś

10. Świetlicowy konkurs na stroik
bożonarodzeniowy

Grudzień

Dorota Mistarz
M.Wilczyńska
A.Nowak

11. Konkurs „ Rozgrywki matematyczno
- fizyczno – chemiczne ”

Styczeń

Ewa Dudek
Wioletta Kreczmer
- Sikorska
Anna Gnatowska

12. Konkurs „ Mistrz ortografii ” dla klas I - III

Luty

Edyta Ziental
Justyna Ciborska

13. Konkurs recytatorski „ Poezja Wisławy
Szymborskiej ” dla klas VI - VIII

Luty

Wanda Kolman
Marzena Szczęśniak

14. Konkurs matematyczny
„ Rachmistrz wspaniały ”

Marzec

Ewa Dudek
Wioletta Kreczmer
- Sikorska
Anna Gnatowska

15. Konkurs plastyczny „ Na ratunek Ziemi ”

Marzec

Joanna Podsiedlik

Listopad

Ewa Kilan
Wanda Kolman
Bożena Ziółkowska

16. Konkurs czytelniczo - plastyczny „ Przygody Marzec
Plastusia ” dla klas I-II

Ewa Kilan
Wanda Kolman
Bożena Ziółkowska

17. Konkurs plastyczny „ Symbole wielkanocne ” Według
kalendarza

Małgorzata Pyzara
Beata Kozłowska

18. Konkurs literacki „ Z pamiętnika Ani
Shirley ” dla klas VI-VII

Kwiecień

Marzena Szczęśniak
Wanda Kolman
Urszula Zajączkowska
Klaudia Chamerska

19. Konkurs biologiczno - geograficzny „ Młody
przyrodnik ”

Kwiecień

Dorota Mistarz
Joanna Podsiedlik

20. Konkurs „ Coś z niczego ”

Kwiecień

Sławomir Porada

21. Konkurs historyczny „ Polska i Polacy w II
wojnie światowej ”

Kwiecień

Urszula Cybulska

22. Konkurs ortograficzny „ Mistrz ortografii ”

Kwiecień

Marzena Szczęśniak

Urszula Zajączkowska

dla klas IV - VIII
23. Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii
„ What do you know about Britain ”

Maj

Beata Czarnecka
Anna Fijołek

24. Konkurs plastyczny „ Maryja naszą matką ”

Maj

Małgorzata Pyzara
Beata Kozłowska

25. Konkurs recytatorski im. Marii Konopnickiej Maj
„ Co słonko widziało ”

Justyna Ciborska

26. Konkurs pięknego czytania dla klas IV - V
i VI - VIII

Maj

Urszula Zajączkowska
Marzena Szczęśniak
Wanda Kolman
Klaudia Chamerska

27. Konkurs CHMF na grę dydaktyczną dla klas
VII i VIII

Maj

Ewa Dudek
Wioletta Kreczmer
- Sikorska
Anna Gnatowska

28. Konkurs plastyczny „Trzymaj formę ”

Maj

Dorota Mistarz

29. Pięciobój matematyczno – przyrodniczy
dla klas VIII

Joanna Podsiedlik
Ewa Dudek
Wioletta Kreczmer
- Sikorska
Dorota Mistarz

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE
LP.

NAZWA KONKURSU

TERMIN

ORGANIZATORZY

1. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
z Geografii

Październik

Joanna Podsiedlik

2. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
z Historii

Październik

Urszula Cybulska

3. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
z Języka Angielskiego

Październik

Beata Czarnecka
Anna Fijołek

4. Powiatowy konkurs czytelniczy z języka Listopad
angielskiego „ Keen on English Reading ”

Beata Czarnecka
Anna Fijołek

5. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „ Leśne Listopad
stworzenia z liści ”

Edyta Ziental
Ewa Kilan
Justyna Ciborska

6. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z fizyki

Według
kalendarza

Wioletta Kreczmer
- Sikorska

7. Wojewódzki Konkurs Biblijny

Według
kalendarza

Małgorzata Pyzara
Beata Kozłowska

8. Ogólnopolski Konkurs Olimpus z chemii
i z biologii

Grudzień

Ewa Dudek
Dorota Mistarz

9. Konkurs „ Najpiękniejsza bombka
bożonarodzeniowa ”

Grudzień

Justyna Ciborska
Anna Fijołek

10. Ogólnopolski Konkurs Olimpus z fizyki

Grudzień

Wioletta Kreczmer

Styczeń

-Sikorska

11. Konkurs „ Maska karnawałowa w stylu
Faberge ”

Luty

Justyna Ciborska
Anna Fijołek

12. Międzynarodowy Konkurs Kangur
Matematyczny

Marzec

Ewa Dudek
Anna Gnatowska
Wioletta Kreczmer
- Sikorska

„
13. Konkurs
wielkanocny ”

Najpiękniejszy

stroik Kwiecień

Justyna Ciborska
Anna Fijołek

14. Miejskie Igrzyska Dzieci

Według
kalendarza

Beata Zajęcka
Krzysztof Wróbel

15. Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Według
kalendarza

Beata Zajęcka
Krzysztof Wróbel

16. Konkurs „ Greetings
- pozdrowienia z wakacji ”

from

holidays Czerwiec

Justyna Ciborska
Anna Fijołek

